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Democratie en participatie – 1 

Peace en Partnership – Overleg tussen de inwoners 

Democratie en participatie  

Waarom Dorpslijst Sander ? 

'Sander' is de samentrekking van 'Samen Anders'. Wij willen samen met de inwoners en 

bedrijven de zaken anders aanpakken en op een andere manier besturen. Democratie en 

participatie zijn daar een eerste en essentieel onderdeel van. 

Dorpslijst Sander verwelkomt alle inwoners die zich graag willen inzetten voor de gemeente 

Kontich en Waarloos, van alle leeftijden. We willen samenwerken en echt overleggen met alle  

inwoners en zo de lokale democratie versterken, want  

• interactie en overleg tussen verschillende mensen levert boeiende en verrassende 

oplossingen op; 

• je kan je er heel wat uit leren: luisteren, overleggen, zoeken naar gemeenschappelijke 

belangen bij meningsverschillen, … 

• het is ons heel dierbaar dat iedereen in onze gemeente gelijk wordt behandeld. 

Dorpslijst Sander gaat daarbij actief op zoek naar mensen van allerlei slag, in het bijzonder naar 

jonge mensen. Hun bijdrage is echt nodig om toekomstplannen voor de gemeente te maken. 

We waarderen talenten en respecteren verschillen, ook in engagement.  

Dorpslijst Sander is louter lokaal gebonden en oplossingsgericht. Maar tegelijkertijd ambitieus, 

vernieuwend en bereid tot het maken van een compromis.  Bij overleg hoort immers de 

zoektocht naar een gemeenschappelijke oplossing. Dat kan niet zonder water bij de wijn te 

doen.  

Mensen zijn de basis van onze democratie 

Dorpslijst Sander wil de afstand tussen inwoners en politiek overbruggen. De gemeente is niet 

enkel het gemeentehuis of de gemeentediensten, maar ook een gemeenschap van alle 

inwoners, zonder onderscheid. Raadsleden maken de verbinding tussen de representatieve en 

participatieve democratie.  

Dorpslijst Sander wil daarbij alle trappen van de participatieladder betreden: informeren, 

raadplegen, adviseren, samen creëren, samen beslissen. Daarbij horen extra inspanningen om 

iedereen te betrekken: kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een beperking, ... 
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Informeren 

Onze gemeente slaagt er behoorlijk in om haar inwoners te informeren over haar 

dienstverlening, over allerlei gemeentelijke acties en projecten alsook over werken en 

bouwprojecten die vaak enige overlast kunnen bezorgen. De gemeente verbeterde daarvoor de 

voorbije jaren de website en de infogids en maakte een introductiefilm over Kontich. Toch is er 

nog ruimte voor verbetering: 

• De gemeente biedt een apart platform aan waarop mensen vrij hun initiatieven kunnen 

kenbaar maken, zodat verenigingen, organisatoren en initiatiefnemers de inwoners van 

Kontich kunnen bereiken. Vaak vinden ze dat vandaag nog te moeilijk.  

• In een tijd dat de informatie en de dienstverlening steeds meer digitaliseren, heeft de 

gemeente aandacht voor wie geen computervaardigheden heeft, namelijk met 

aangepaste communicatie en een hulpvaardige menselijke dienstverlening.  

• Dorpslijst Sander zet verder in op het nieuwe dienstverleningsconcept met extra 

aandacht voor digitale inclusie. Dorpslijst Sander zet de expertise die hierover binnen 

de gemeentelijke bibliotheek bestaat, mee in. 

Raadplegen 

De tijd van hoorzittingen, waar inwoners enkel geïnformeerd werden over projecten die vrijwel 

volledig in kannen en kruiken zijn, is voorbij. Mensen willen echt betrokken worden bij het 

beleid, en dat van bij de eerste fase van een project. Zo was er de voorbije jaren een 

trajectgroep met vele betrokkenen om het verkavelingsdossier Groeningen voor te bereiden. 

Voor de heraanleg van de centrumpleinen hebben we ideeën verzameld via de webpage ‘Mijn 

plein is fijn’ en ook bij de keuze van de ontwerpers werd de mening van de inwoners gevraagd. 

We daagden inwoners uit met wedstrijden voor de benaming van het Halfdiep, een tekst op de 

gevel van het Altenalandhuis, de sterretjesboom, ... Nog meer dan vroeger wil Dorpslijst Sander 

de resultaten van dergelijke wedstrijden en adviesrondes respecteren en politiek verdedigen. 

• Bij grote projecten willen we systematisch een toetsingsgroep van geïnteresseerde 

bewoners inschakelen in burgerpanels.  

• Binnen deze burgerpanels voorzien we ook ruimte voor input van de jongeren.  

• Om de link met het beleid te versterken, kunnen ook een aantal raadsleden van de 

verschillende fracties aan deze panels worden toegevoegd.  

Adviseren 

Kontich telt 14 adviesraden en die werken behoorlijk goed. Vanuit het bestuur gaven we sterke 

impulsen door de oprichting van de erfgoedraad en de wijk- en dorpsraden. Bovendien brachten 

we de voorzitters van de raden regelmatig samen voor overleg en vorming. Samen beslisten ze 

om te werken aan verkiezingsmemoranda, waarin ze de grote lijnen voor de volgende 

bestuursperiode opnamen. Op dit elan willen we zeker doorgaan.  
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Het valt op dat alle raden ambitieus willen verder werken. En dit wil Dorpslijst Sander uiteraard 

mogelijk maken! 

• Er kunnen nog raden bijkomen, bijvoorbeeld nieuwe wijkraden, een adviesraad lokale 

economie, die ruimer is dan enkel de kleinhandel, een adviesraad rond welzijn.  

• Het gemeentebestuur moet nog actiever de raden consulteren voor advies. De 

beslissingsbevoegdheid blijft bij de bestuurlijke organen: schepencollege en 

gemeenteraad. 

Samen creëren 

Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Dat mochten 

we in Kontich en Waarloos ondervinden met alle nieuwe initiatieven van de wijkraden, de 

avonturen van de Reus Contios, het sprookjespark in Altena, maar zeker ook alle verenigingen 

die samen met de gemeente allerlei activiteiten opzetten. “Kontich Leeft!” is geen loze slogan. 

Toch kunnen we nog hoger schakelen.  

• Via wijkbudgetten kan je als lokale overheid actief burgerinitiatieven ondersteunen.  

• Het initiatiefrecht om een inspraakkanaal of een participatietraject op te starten, hoeft 

niet altijd bij het bestuur te liggen. In bepaalde gevallen kunnen inwoners lokale 

voorzieningen en taken van de gemeente overnemen of coproduceren, wanneer zij 

denken dat het op deze wijze beter of anders kan. Cruciaal is dat de vraag uitgaat van 

de bewoners. De gemeentelijke overheid geeft hen de nodige ruimte, maar blijft wel 

waakzaam voor het algemeen belang en de kwaliteit. 

• Vrijwilligerswerking: de hedendaagse samenleving kan niet meer zonder haar 

vrijwilligers. In de loop van 2015 werd er een halftijdse vrijwilligerscoördinator welzijn 

aangeworven en in 2018 zal er een bijkomende halftijdse vrijwilligerscoördinator 

worden aangeworven om de vrijwilligers die op andere domeinen actief zijn te 

ondersteunen. Dorpslijst Sander wenst deze ondersteuning van vrijwilligers verder te 

professionaliseren en uit te bouwen. Hierbij kan gedacht worden aan administratieve 

ondersteuning voor verenigingen, opleidingen voor vrijwilligers, … 

Samen beslissen 

Dorpslijst Sander laat burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget, met een 

bewonersbegroting. Enkele geslaagde voorbeelden: 

• In het district Antwerpen (het meest verregaande voorbeeld) wordt jaarlijks 10% van het 

werkingsbudget (1,1 miljoen €) in handen gelegd van de inwoners. Elk voorjaar 

beslissen de deelnemers welke thema’s ze belangrijk vinden en hoeveel geld ze 

hieraan willen geven. Vervolgens kunnen burgers projecten indienen om dit geld te 

besteden. Tijdens het burgerbegrotingsfestival maken inwoners een definitieve keuze 

over welke van deze projecten worden uitgevoerd. 
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• De gemeente Anzegem legde 100 000 euro opzij voor openbare speelpleinen en 

speeltuigen. Om de inwoners inspraak te geven, besliste de gemeente een 

budgetgame te organiseren. 

• De stad Gent steunt non-profit initiatieven met een groot maatschappelijk draagvlak bij 

de Gentenaars. De stad biedt een crowdfunding platform aan en stelt jaarlijks 55 000 

euro ter beschikking voor de co-financiering van de geselecteerde projecten. 

De gemeenteraad, hart van de lokale democratie 

• Dorpslijst Sander wil volgende legislatuur opnieuw een voorzitter voor de 

gemeenteraad die geen lid is van het schepencollege (zoals van 2013 tot 2016). Deze 

voorzitter is een bezieler van de lokale democratie en gaat op zoek naar middelen en 

methodes om de functie van de gemeenteraad te versterken binnen de democratische 

besluitvorming. 

• Dorpslijst Sander wil de gemeenteraad zo aantrekkelijk mogelijk maken voor het 

publiek door  

o heldere informatie over de punten op de agenda; 

o publieksvriendelijke vergaderuren; 

o de meest spraakmakende agendapunten eerst te behandelen.  

• De discussie over belangrijke beleidsbeslissingen gebeurt publiek, op de 

gemeenteraad.  

• De gemeente vaardigt vertegenwoordigers in intercommunales af met het juiste profiel 

(met voldoende deskundigheid, eventueel verder te ontwikkelen via vorming) die hun 

taak ernstig nemen. Zo kunnen zij op vragen antwoorden en in debat gaan. Een 

voorbeeld is onze afvaardiging van Marc Bellinkx in IVEKA / Eandis. 

• We laten de commissies goed werken; dat is belangrijk om beleid voor te bereiden, 

maar ook het debat te verrijken. Dat doen we door 

o de voorzitters te verdelen over meerderheid én oppositie. Ook oppositieleden 

zouden agendapunten ter bespreking op een commissie moeten kunnen 

agenderen. 

o open commissies te houden waar experts, burgers of middenveldorganisaties 

worden uitgenodigd.  

Open en transparant gemeentehuis, bereikbaar voor iedereen 

• De gemeente investeert verder in de openbaarheid van bestuur. Inwoners krijgen vlot 

antwoorden op hun vragen en inzage in bestuursdocumenten. Alle informatie en 

documenten staan overzichtelijk op de gemeentelijke website.  
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• De gemeente werkt aan meer gepaste communicatie voor verschillende doelgroepen: 

een seniorenblad, eenvoudige taal, aangepaste informatie voor blinden en 

slechthorenden. De raadzaal van het gerenoveerde gemeentehuis is alvast voorzien 

van een ringleiding voor slechthorenden en er zijn ook mobiele versterkers voorzien.  

• De zwaksten in de samenleving zijn het meest kwetsbaar voor de digitale kloof. Hieraan 

kan een gemeente actief verhelpen. Inwoners mogen nooit verplicht worden om 

exclusief digitaal te werken. Medewerkers staan ter beschikking om de inwoners te 

begeleiden of de digitale handeling voor hen te verrichten. 

• De ambtenaar is een civil servant: sterk, creatief, gemotiveerd, onafhankelijk en ten 

dienste van alle inwoners van de hele gemeente. De gemeente biedt zijn medewerkers 

ruimte om te groeien en zich te ontwikkelen. De werklast wordt zo georganiseerd dat de 

ambtenaren voldoende tijd krijgen om al hun taken te verrichten, zeker ook deze die 

gelinkt zijn aan de ondersteuning van burgerinitiatieven. 

• De gemeente zet steeds verder in op haar vier kernwaarden: ‘Voortdurend in 

beweging’, ‘Gedreven door klant en kwaliteit’, ‘Transparant’ en ‘Gericht op ieders 

kracht’. 

• De gemeente zorgt voor gebruikersvriendelijke openingsuren, waarbij het 

gemeentehuis niet uitsluitend op werkdagen van 9 tot 5 open is. De 

maandagavondopening blijft gegarandeerd.  

• De gemeente blijft naast een permanentiesysteem van de veiligheidsdiensten, ook  

inzetten op permanentie qua beheer gebouwen en publieke ruimte (o.m. de 

strooidiensten) en bouwt een permanentiesysteem uit voor welzijnsdiensten en 

noodhulp.  

• Het uitgetekende dienstverleningsconcept wordt verder uitgewerkt en 

geïmplementeerd. Bij nieuwe maatschappelijke veranderingen en behoeften wordt er 

qua dienstverlening steeds gezocht naar de best mogelijke dienstverlening voor de 

burger (binnen de organisatorische mogelijkheden van de gemeente).  

• De klachtenbehandeling (gelanceerd in 2017 waarbij elke klacht opgevat wordt als een 

kans tot verbetering) blijft behouden en uitgebreid tot een echte ombudsdienst. 

Inwoners met een opmerking of suggestie worden aangemoedigd om het 

klachtenformulier te gebruiken.  

Bestuurlijke hervormingen positief benaderen 

Dorpslijst Sander gelooft rotsvast in de kernwaarde ‘Voortdurend in beweging’ van het Lokaal 

Bestuur Kontich. Niet stilstaan, maar anticiperen op ontwikkelingen is belangrijk:   

• Dorpslijst Sander investeert in een goede regionale samenwerking en een positieve 

relatie met onze buurgemeenten. Ze onderzoekt fusiemogelijkheden en overweegt 
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deze als er een gezamenlijk project is dat een duidelijk voordeel oplevert voor de 

inwoners en betekenisvol is op de lange termijn. 

• Dorpslijst Sander blijft even kritisch tegenover nodeloze structuren (zoals toen de 

infiltratie van een Chinees Staatsbedrijf in de Vlaamse energiesector door Dorpslijst 

Sander werd afgeblokt en de overbodige intercommunale SIMV werd opgedoekt).   

• Tegelijkertijd is een correcte vertegenwoordiging in bovenlokale structuren zeer 

belangrijk. Voor de academie van muziek, woord en dans wordt hierom, zoals voorzien 

door het nieuwe decreet DKO, een interlokale vereniging Deeltijds Kunstonderwijs 

tussen de stad Mortsel en de gemeente Kontich opgericht. We willen ook een politieke 

vertegenwoordiging in het bestuur van het sociaal verhuurkantoor, wat nu door een 

ambtenaar wordt waargenomen.  

Veiligheid – een taak voor het Lokaal Bestuur 

Veiligheid is niet enkel een taak voor politie en brandweer, maar is een taak voor elke 

bestuurder. Elke inwoner verwacht van het bestuur immers dat het zijn veiligheid kan 

garanderen. Voor de dorpslijst Sander zijn volgende punten belangrijk: 

• Blijvende steun aan de Brandweer met aandacht voor de werving van jonge 

brandweervrijwilligers. 

• Dorpslijst Sander zet in op een veilige leefomgeving. Die is slechts mogelijk wanneer 

we de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker kunnen verbeteren. Naast de 

inrichting van straten heeft verkeersveiligheid ook en vooral te maken met de naleving 

van de verkeersregels. Met Dorpslijst Sander willen we voornamelijk blijven inzetten op 

het sensibiliseren van inwoners. Daarnaast zullen we steeds via de politieraad Hekla 

blijven ijveren voor voldoende politiecontrole, o.m. door de mobiele flitscamera’s ook in 

Kontich in te zetten. 

• Een veilige leefomgeving is ook een leefomgeving waar elke inwoner zich op een 

veilige manier kan verplaatsen. Hiervoor wil Dorpslijst Sander versneld inzetten op de 

heraanleg van de vele voet- en fietspaden die in slechte staat zijn. 

• In verhouding tot de andere Hekla-gemeenten heeft Kontich één wijkagent tekort. 

Bovendien zou een tweede gemeenschapswacht heel nuttig zijn. Zo vallen de controles 

niet stil wanneer de gemeenschapswacht afwezig is. 

• Een bijkomende permanent bemande politiepost op het kruispunt van de 

Duffelsesteenweg en de Koningin Astridlaan. 

• Samen met Infrabel en de politie wordt een actieplan uitgewerkt om het aantal 

fietsdiefstallen aan het station sterk te verminderen. 

• De voorbije jaren werd er op Hekla-niveau werk gemaakt van een evenementenloket: 

elk evenement werd qua veiligheid gecontroleerd. Deze goede werkwijze moet 

bewaard blijven. 
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• Het temperen van de overlast door zwaar vrachtverkeer. 

• In 2008 sloot de gemeente zich aan bij de zwerfvuilalliantie. Zwerfvuil blijft zo een 

prioriteit. Daarnaast blijft Dorpslijst Sander inzetten op zwerfvuilacties en het 

sensibiliseren van haar inwoners. In een propere gemeente is het subjectief 

veiligheidsgevoel alvast hoger.  

• Er komen meer systematische zwerfvuilacties met vrijwilligers. Bijvoorbeeld één keer 

per wijk per seizoen op een vast moment, samen met wijkwerking, school, verenigingen 

uit de wijk. 

• Er komt een meldpunt voor zwerfvuil. Eventueel wordt er een app ontwikkeld.   

• Dorpslijst Sander wil in de komende jaren inzetten op burenbemiddeling. We zijn ervan 

overtuigd dat wanneer mensen zelf, met behulp van een bemiddelaar, hun onderlinge 

conflicten kunnen oplossen, de oplossingen duurzamer zullen zijn. Ook dit draagt bij tot 

zorgzaam samenleven. 

 

 


